
 

 

NEHCÜ’L-BELÂĞA	
(Özet) 

İmam-ı Ali (ra) 
Özetleyen: M. Ali KAYA 

 
GİRİŞ: 
Peygamberimiz (sav) “Lâ fetâ illâ Ali, lâ seyfe illa 

Zülfikar” yani “Ali gibi delikanlı, Zülfikar gibi kılıç yoktur” 
buyurdular.  

 
1. Cemaat, Birlik ve Beraberlik: 
“Ey Nâs! Hiçbir şeyi Allah’a şirk koşmayın. Hz. 

Muhammed’in (sav) sünnetini zayi etmeyin. Bu iki hususu 
ayakta tutun. Bu iki ışığı yakın. Sizlere vasiyetim budur. 

Cemaat ipine sarılın. İtaat temelleri onun üzerine 
kurulmuştur. Allah’ın huzuruna zalimler olarak değil, mazlumlar 
olarak varın! Dininizi kaybettikten sonra dünyanızı kazanmış 

olmanızın size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Allah’ın eli cemaatin üzerindedir. Siz de 
çoğunluğa uyun. Tefrikadan sakının. Sürüden ayrılan koyunun kurda yem olması gibi, 
cemaatten ayrılan kişi de şeytanın tuzağına düşer. Tefrikaya çağıranı şu sarığımın altında dahi 
olsa öldürün.1  

Taraftarı az olduğu için hidayet yolunda kendinizi yalnız hissetmeyin. Kim apaçık yolu 
izlerse kaynağa varır. Kim de bunun tersini yaparsa yolu kaybeder. Şeytan batılı insanların 
diliyle söyler. 

 
1 Peygamberimiz (sav) “Allah’ın eli cemaatin eli üzerindedir.” “Ümmetimin ihtilafı rahmettir, ümmetimin 
ittifakı da hüccettir, delildir.” “Size cemaati tavsiye ederim. Kim cemaatten bir karış ayrılırsa cahiliye ölümü ile 
ölür” buyurmuşlardır. 



İnsanlar siyaset için tahrik edilirlerse bir kısım insanlar sizin gibi olayları değerlendirir, 
bir kesimi sizin gibi değerlendirmez. Bir kesimi de ne sizin gibi ne de diğerleri gibi 
düşünmez. Bu durumda kalpler sükûn bulup halk yatışıncaya kadar sabredin.” 

 
2. Tevhid: Allah’ın Birliğine İman. 
Hamd, övenlerin layıkıyla övemediği, nimetleri saymakla bitirilmeyen, çalışmakla ve 

ibadet etmekle hakkı ödenmeyen Allah’a aittir. O derin düşüncelerin idrak edemediği, akıl ve 
fikir denizine dalanların zatının künhüne ermediği bir ma’buddur. 

Dinin başı onu tanımak, tanımanın kemâli O’nu tasdik etmektir. Tasdikin kemâli ise 
tevhittir. Tevhidin kemali ona karşı ihlaslı olmaktır. İhlâsın kemali onu noksan sıfatlardan 
tenzih etmektir. Çünkü hangi sıfatla onu vasfetsen onu kemaliyle vasfedemezsin. Her sıfatın 
vasfedilenden başka olduğunu ve onunla bilinemeyeceğini bilmek gerekir. Kim şanı yüce olan 
Allah’ı vasfetmeye kalkışırsa onu başkası ile eşit kılmış sayılır. 

O yaratılmaksızın var olandır. Yoktan var olmayan mevcuttur. Mukayese yapılmaksızın 
her şeyle beraber, açıklanmaksızın her şeyden farklıdır. Alete ve harekete muhtaç olmaksızın 
işleyip yapandır. Görülen yokken gören, hiçbir varlığa muhtaç olmayan, hiçbir varın 
yokluğunu garipsemeyen biridir. O Allah yaratıklarını bir model ve tecrübeden yararlanmadan 
yaratmıştır. Her şeyi yerli yerine koymuş, yeri göğü en mükemmel şekilde nazmetmiştir. 

İhlasla şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. O birdir, ortağı ve benzeri 
olmayan eşsizdir. Var olduğumuz sürece ebediyen ona bağlanırız. Uğradığımız korkulardan 
onun sayesinde kurtuluruz.  

Budur imanın azameti, ihlâsın anahtarı, Rahmanın rızasını şeytanın kovulmasını 
sağlayan inanç. İman gelecek nesillerle kuvvet bulacaktır. 

 
 
3. Fitneden Kurtuluş: 
Ey İnsanlar! Fitne dalgalarını kurtuluş 

gemisiyle aşın. Nefret yolundan ayrılıp gurur tâcını 
başınızdan atın. Ancak kendi kanadıyla uçan veya 
teslim olup rahata kavuşan kurtulur. Biliniz ki, 
vakti gelmeden ham meyveyi devşiren bitmeyecek 
yere tohum ekene benzer.  

Zafere giden yolun sonuna gözünü diksin 
öyle yürüsün. Suya kavuşacağından emin olan 
kimse hiç susamaz. 

Bir şey söylersem iktidar hırsı vardır derler. 
Sussam ölümden korktu derler. Öyle esrarlı bilgiye sahibim ki size açsam ipler gibi sallanır 
titrerdiniz. 

Ey İnsanlar! “Apaçık delillerle amel edin. Suyu bulanık olmayan kaynaktan alın.” 
 
4. Sapık İnsanların Sınıfları: 
Allah’ın yaratıkları içinde en çok sevmediği üç kişidir.  
Birisi: Doğru yolda yürümekten vazgeçmiş, hak yoldan sapıp dalalete düşmüştür. 

Bid’atı övüp, sapıklığı ister. Hem yoldan sapar, hem de kendilerine uyanları sapıtır. 
Başkalarının hatasını da kendisinde toplamıştır. 

İkincisi: Cehaleti nefsinde toplamış kişidir. Ümmetin cahillerini yoldan çıkarır. Her yeri 
kaplayan fitnenin karanlığına dalmıştır. Uzlaşmalarda oldukça kördür. Kendi gibi cahil 
olanlar ona âlim derler. Hâlbuki bilgiden haberi bile yoktur. Kendisi dışındakileri kurtarmaya 
çalışır. Kendisi örümcek ağına düşmüş sinek gibi derin tereddütler içindedir; isabet mi hata mı 
ettiğini bilmez. Böyleyken kesin hükümler verir. 



Üçüncüsü: Cehâlet karanlığında sendeleyerek yürüyen kişidir. Kör deveye binmiş 
süvari gibidir. Rivayetleri yelin otları savurduğu gibi savurur. Soruları kavramaya ehil 
olmadığı gibi kendisine verilen işe de ehil değildir. İnkâr ettiği konuyu başkasının da inkâr 
ettiğini zanneder. Başkasının kendisinin ulaştığı sonuca ulaşamayacağını zanneder.  

Bilgisiz yaşayanları sapıklık üzerine ölenleri Allah’a şikâyet ediyorum. 
Bu gibi insanlara bir problem arz edilip hükme bağlanması istendiğinde kendi fikriyle 

hükmeder. Bir başkasına sorulur öncekinin aksine hüküm verir. Toplanıp baş kadıya giderler 
o da hepsinin hükmünün doğru olduğuna hükmeder. 

Bunların hepsinin ilahları, peygamberleri ve kitapları birdir. Şanı yüce olan Allah onlara 
ihtilaf etmelerini emretti de onlar buna mı uydular? Yoksa bundan nehyetti de onlar Allah’a 
isyan mı ettiler. Yoksa Allah eksik bir din indirdi de tamamlamak için onlardan yardım mı 
istemiştir? Halbuki yüce Allah “Biz bu kitapta hiçbir eksik bırakmadık” (Enam, 6:38) 
buyurmaktadır. O bu kitapta her şeyin açıklaması vardır. Kitabın bir kısmı diğer kısmını 
tasdik eder. Onda çelişki yoktur. Bu kitabın Allah katından gelmesinden dolayıdır. “Şayet 
Allah katından gelmeseydi onda pek çok çelişkiler bulunurdu.” (Nisa, 4:82) 

Gerçekten de bu Kur’anın zahiri güzel mi güzeldir. Batınının sonuna erişilmez, derin mi 
derindir. Esrarı bitmez, tükenmez. Karanlıklar onunla aydınlanır. İhtilafları Allah’ın kitabına 
sarılarak bertaraf ediniz. 

 
Ey Allah’ın kulları!  
Allah’tan sakının. Allah’tan yine Allah’a koşun. 

Apaçık aydınlık yola, gitmeniz gereken yola yönelen 
yönelin. Mutlaka kazanacaksınız. Sabrı şiar edinin, çünkü 
sabır zaferin müjdecisidir. 

Cihat etmeyen zillete duçar olur. Kalbine aşağılık 
duygusu vurulur. Cihattan uzaklaşan bâtıla kapılır, horlanır, 
zorluğa ve horluğa düşer; kendisine yardım da edilmez. 
Şaşılacak olan şudur ki, insanları kahreden toplumlar 
batılda birleşirken, mü’minler halktan ayrılıyorlar. Allah’a 

isyan edenlere râzı olurlar, zillete düşerler. 
Ey adam olmadık adama benzeyenler! Çocuk akıllılar! Daldan dala konanlar! 

Perişaniyetime sizler sebep oldunuz. İtaat etmeyen kimseye ne fikrim, ne de tedbirim ve ne de 
emrim olabilir? 

 
 
5. Dünyanın Mahiyeti: 
Ey İnsanlar! Dünya yüzünü çevirdi, ahiret yüzünü gösterdi. Haberiniz olsun ki bu gün 

idman günüdür, yarın yarış var, kazanan cennete gider, geri kalana cehennem vardır. Yok mu 
eceli gelmeden tövbe eden ve salih amel işleyen! Korku halinde nasıl amel ediyorsanız, güven 
halinde de öylece amel ediniz. 

Ben cennetten başka isteklisi uykuya dalmış bir nimet görmedim. Cehennem gibi de 
korkulusunun uykuda kaldığı bir işkence görmedim. Hakkın faydalanmadığı kişiye batıl zarar 
verir. Kim hidayete yönelmezse sapıklık onu helakete götürür. Emrolunduğun göç için yol 
azığı hazırlayın.   

Sizin için en çok korktuğum en korkunç şey hevânıza uymanız ve olmayacak emellere 
kapılmanızdır. Yarın kendinizi korumak için dünyada iken hazırlanın… 

Ey İnsanlar! Tövbe gibi bir nimet var önünüzde; evlerinize kapanın, aranızı bulun. 
Günahtan sonra tövbe etmek vardır. Şunu bilin ki, hamd eden Allah’a hamd eder, ayıplayan 
ise kendisini ayıplar. 



Dünya gözünüzde bayağı olmalıdır. Sizden öncekilerden ibret alın; kötüleyip atın onu. 
Çünkü sizden olup kendisine düşenleri de o attı. Dikkat edin, dünyadan kurtulmak ancak 
dünyada iken mümkündür. Fakat bu kurtuluş dünyaya ait işlerde değildir. insanlar bu işlerle 
imtihan olurlar. Akıllılara göre dünya hayatı gölgenin hareketine benzer. Peşinden koşarsan 
senden kaçar, ondan kaçarsan peşinde düşer. Uzar, kısalır ve bir de bakarsın ki yok 
oluvermiştir. 

Ey İnsanlar! Dünya, meşakkatli, yolu çamurlu olan boz-bulanık, kapkara bir içme suyu 
gibidir. Görünüşü hoş olduğu için aldatır ve helak eder. O öğüten bir değirmen ve batıp giden 
bir aydınlıktır. Geçiveren bir gölge ve yıkılıveren bir direktir.  

Ey Allah’ın Kulları! Nimetler içinde ömür sürenler nerede? İlim öğrenip anlayanlar 
nerede? Onlara mühlet verildi de gaflete daldılar. Sağlık ve esenlik içinde yaşarken Allah’ı ve 
dini görevlerini unuttular.  

Ey Gören Gözleri ve İşiten Kulakları Olanlar! Kaçıp sığınacağınız bir yer var mı? 
Yoksa yok mu? Nereye koşuyor, neye aldanıyorsunuz? Kim dünyayı elde etmeye çalışırsa 
dünya ondan uzaklaşır. Kim de oturur istemezse ona gelip çatar. Dünya ibretle bakanı basiret 
sahibi yapar, hasretle bakanı kör eder.  

Ey Allah’ın Kulları! Henüz can bedendeyken hemen çalışmaya başlayalım. Şimdi 
doğruyu arayıp bulma, ömrünüzü hayırlı amellerle faydalı hale getirme zamanıdır. Tövbeye 
hala zamanınız vardır. Gençlik çağındasınız, sıkıntıya ve darlığa düşmeden ihtiyaçlarınızı 
giderin. Ahiret için azık hazırlayın. 

Ey İnsanlar! Zahitlik az ümit etmek, Allah’ın size verdiği nimetlerin değerini bilerek 
şükretmek ve Allah’ın yasaklarından kaçınmaktır.  

 
**  
Abdullah b. Abbas (ra) dedi ki; “Emire’l-mü’mininin yanına gittim. Çarığını dikiyordu. 

Bana dedi ki ‘Bu ayakkabının değeri nedir?’ ‘Bunun bir değeri yoktur’ dedim. “Vallahi bana 
bu çarık emirlikten daha değerlidir. Ancak hakkı hâkim kılmak, batılı defetmek için bunu 
istemekteyim.” 

 
6. Akrabalık: 
Hiç kimse –malı da olsa- soyundan, ailesinden müstağni olamaz. Akrabalık insanı 

koruyup perişanlığı gideren, dağınıklıkları toplayan ve belalarda yardımcı olan bir bağdır. 
Allah’ın kişiyi doğru sözlü kılması başkasına miras bırakacağı maldan daha hayırlıdır.  
Sizden birisi akrabalarına adâletsiz davranmasın, yumuşak davransın, ihsanda bulunsun. 

O zaman onlardan devamlı yardım ve sevgi görür. 
 
7. İnsanlar Beş Sınıftır: 
Ey Nâs! İnsanlar beş sınıftır: Birincisi, kendisi mihnete düşmedikçe ve malı 

azalmadıkça yeryüzündeki fesada engel olmaya çalışmaz.  
İkincisi, kılıcı çekerek meydana çıkmış ve kötülüğünü ortaya koymuştur. Dinini yok 

edip baş olmak, mal elde etmek ve yücelik taslamak için bunu yapar. Dünyayı kazanmak için 
ahiretini bedel olarak vermek ne kötü alışveriştir. Ne sakat bir görüştür dünyayı para olarak 
görmek. Bu kişi Allah katında nail olacağı lütuf ve ihsana karşı dünyayı almaz.  

Üçüncüsü, ahiret ameli ile dünyayı elde etmek ister. Dünya ameli ile ahireti istemez. 
Kendisini mütevazi göstermeye çalışır. Kötülüğünü gizler, Allah’ın kötülüğünü örtmesini 
suçuna vesile yapar. 

Dördüncüsü, zahit kisvesine bürünerek ehl-i kanaat görünür. Nefsine düşkünlüğünden 
çalışmamak için mal mülk istemez. Ne yiyip gündüzün hakkını verebilir, ne de yatıp 
dinlenerek gecenin hakkını verir. 



Bunların dışında kalan beşinci grup ise dönecekleri ahiret yurdunu hatırlayarak gözlerini 
yumar, mahşerde verecekleri hesap korkusu ile gözyaşı dökerler. Kimi zaman susar kimi 
zaman ihlasla Allah’ı zikrederler. Kendilerini gizlediklerinden adları anılmaz. Acı bir deniz 
içinde olduklarından sesleri çıkmaz. Gönülleri yaralıdır; feryatları duyulmaz. Halka öğüt 
vermekten usanmışlar, katledildiklerinden alçalmışlar, öldürüldüklerinden azalmışlardır. 

Ey bedenleriyle toplanmış, istekleri, arzuları dağınık ve farklı insanlar! 
Sözünüzle sert kayalar erir; ama işinizle çakıl taşı bile oynamaz. Alçalmış kişi zulmü 

gideremez. Hak ancak ciddi gayretlerle ve savaşmakla elde edilir. Sizinle kazanmayı uman 
kumar oynayan gibidir. Hakkınız olmayan şeyi ummayın. 

Müşfik, âlim, tecrübeli bir uyarıcının nasihatine isyan insanı şaşkınlığa düşürür ve bu 
işin sonu pişmanlık olur. Kim Allah’tan başkası için iş yaparsa Allah onu terk eder. Allah’tan 
şehitliği, saidlerin yaşayışını ve peygamberlere yoldaş olmayı isteyiniz. Şunu bilin ki rızık 
yağmur damlaları gibi herkese ayrılan miktarda gelir, fazla veya noksan inmez. Ancak 
insanlar birbirlerinin hakların yiyerek zulmederler. 

Ey İnsanlar! İnatçı, nankör ve çetin bir zamana kaldık. Bu zamanda iyi insan kötü 
sayılmakta, zâlim de zulmünü olabildiğince artırmaktadır. 

Emrettiğimi tutmayan, çağırdığımda gelmeyen bir topluma düştüm. Rabbinizin 
yardımını ne diye beklersiniz? Sizi bir araya getirecek dininiz ve gayrete getirecek 
hamiyetiniz yok mu? Bildiğimizden faydalanmıyorsunuz, bilmediğinizi sormuyorsunuz. 
Musibet gelip çatmadan da korkmuyorsunuz. 

Sizi Allah’a havale ediyorum. Allah bana sizden hayırlısını, size de benden şerlisini 
versin. 

 
8. İyilik Peşinde Koşmak: 
Ey Allah’ın kulları! Allah’tan korkun ve sakının! Eceliniz gelmeden önce ibadette 

yarışın. Geçici olanı baki olanla değiştirin. Ölüme hazırlanın. Seslenince uyananlardan olun. 
Dünyanın karar kılınacak bir yurt olmadığın bilin. Dünyayı ahireti kazanmak için vesile ve 
sebep yapın, ahiret ile değiştirin. Allah sizleri boşa yaratmamış, başıboş da bırakmamıştır. 
Bizimle cennet ve cehennem arasında konak olacak olan ölümdür. Her an ona 
yaklaşmaktasınız. 

Ömür pek kısadır. Gece ile gündüz onu kovalamakta ve her an ona yaklaşmaktasınız. 
Değil mi ki o ansızın gelecektir, öyle ise o gelmeden ona hazırlanmalısınız. Hayatta iken ölüm 
için azık hazırlayın. Rabbinden korkan ve çekinen kul nefsine öğüt veren, tövbeye öncelik 
tanıyan ve şehvetini yenen insandır.  

Gaflet içinde olan insan ise, ecel gizli olduğu için emeli kendisini aldatmıştır. Şeytan 
ona musallat olmuştur. Günah kendisine süslü ve güzel görünür. Tövbeyi de bu gün, yarın 
diye erteler de erteler. Derken hiç beklemediği bir anda ölüm gelir çatar. O zaman gafletle 
geçen ömrüne ne kadar da pişmandır. İşlediği amelleri aleyhine delil olarak gösterilir. Ama ne 
var ki, günleri onu kötülüğe sürüklemiş ve ömrü kötülük peşinde tükenmiş, iyilik ve hayır 
yapmaya zamanı kalmamıştır. 

Allahım! Bizi nimetten gaflet etmeyen, zenginlikle azmayan, ecelin gizliliği sebebiyle 
ibadetlerinde kusur etmeyen, ölümden sonra pişmanlığa, üzüntü ve hasrete düşmeyen 
kullarından eyle! Amin!  

 
9. Fitnelerin Ortaya Çıkmasının Sebepleri: 
Fitnenin ortaya çıkışı, Allah’ın kitabına muhalefet edilerek hükümler uydurulması, hevâ 

ve heveslere uyulmasından kaynaklanır. Bunlara sarılanlar Allah’ın dininden olmayanlara 
katılanlardır. Batıl haktan tamamen ayrılsaydı, aralarından gizlilik kalmazdı. Hak da batıl 
olma şüphesinden tam arınmış olsaydı, inatçıların diline düşmezdi. Fakat ondan bir avuç, 



bundan bir avuç alınıp karıştırılmıştır. Bu sebeple şeytan ancak dostlarına saldırır. Kurtulanlar 
da ancak “Allah katında güzel bir mükâfat yazılmış olanlardır.”  

Şüphe Hakk’a benzediğinden dolayı “şüphe” ismini almıştır.2 Allah’ın dostlarında 
yakînî görüş vardır, delilleri doğru yolu gösterir. Allah düşmanlarının çağrılarında ise sapıklık 
vardır. Delilleri körlüktür. Ölümden korkan kimse ondan kurtulamaz. Korkunun ecele faydası 
yoktur. Hayatı ve yaşamayı seven de ebedi yaşayamaz. 

Ey İnsanlar! Benim sizin üzerinizde hakkım olduğu gibi sizin de bende hakkınız 
vardır. Sizin benim üzerimdeki hakkınız size nasihat etmem, doğru yolu göstermem, 
ganimetleri bölüştürmem, bilmediğinizi öğretmem, sizi eğiterek edebe sokmaktır. Böylece 
nasıl davranacağınızı bilir ve ona göre hareket edersiniz. Sizin üzerinizdeki hakkım ise 
biatınıza vefa göstermeniz, ben varken de yokken de birbirinize öğüt vermeniz. Çağırdığım 
zaman icabet etmeniz, emrettiğimde itaat etmenizdir. 

Ey İnsanlar! Vefâ doğruluğun ikiz kardeşidir. Ben ondan daha kuvvetli bir kalkan 
bilmiyorum. Allah’a dönüşün nasıl olduğunu bilen insanları aldatıp zulmetmez. Vefakârlık 
gösterir. Basireti ve kavrayışı olan hileyi ve yollarını görür ama Allah’tan korkarak buna 
tenezzül etmez. Hileye tevessül eden fırsattan istifade eden ancak din hakkında korkusu ve 
çekinmesi olmayan, Allah’tan korkmayan kişidir. 

Allah’a yemin ederim ki, yürekleriniz yanıp erise, onun arzusu ve korkusu ile gözleriniz 
kan dolsa, bu şekilde yaşasanız, Allah’ın verdiği nimetlerin şükrünü yerine getiremezsiniz. 
Sizi imana hidayet etmesinin karşılığını ödeyemezsiniz.  

Ey insanlar! Benden uzaklaşmaktan sakının. Çünkü ben fıtrat üzere doğdum. İmada ve 
hicrette önde bulundum. Dinde ve imanda sebat gösterdim. Kur’ânın nüzulünde ve 
peygamberin (sav) uygulamalarına şahit oldum. Kur’ânı ve Sünneti en iyi bilen benim. Hangi 
ayetin ne zaman ne sebeple indiğini en iyi ben bilmekteyim. 

 
10. Allah’ı Tanımak ve Yolunda Mücadele 

Etmek:  
Hamd, değişikliğe uğramayan, ahir olmadan evvel 

olan, bâtın olmadan önce zahir olan Allah’a mahsustur. 
Ondan başka birlikle isimlendirile yoktur. Ondan başka 
her üstün âcizdir. Ondan başka her güçlü zayıftır. Ondan 
başka her hüküm sahibi de başkasının hükmü altındadır. 
Ondan başka her canlının üstünde otorite vardır. Ondan 
başka her bilen de bir bilenin öğrencisidir.  

Ondan başka kimsenin her şeye gücü yetmez. 
Otoritesini güçlendirme beklentisine girmeden, zamanın sonuçlarından korkmadan, bir 
benzerinden yardım ve emeğini istemeden, bir zıdda üstünlük gütme amacı gütmeden 
yaratmıştır. Bütün yaratıklar ona boyun eğen kullarıdır.  

O eşyaya hulûl etmez ki ondandır denilsin. Eşyadan ayrı değildir ki ayrıdır denilsin. Bir 
model olmadan yaratmak ona zor gelmez. Yaratmayı sürdürmek de ona zor değildir. hüküm 
ve takdirine şüphe düşmez. İlmi muhkemdir. Takdiri yerindedir. Emri mutlaka yerine gelir. 
Cezalandırması da nimetlendirmesi de umulur ve yerindedir.  

Ey Müslümanlar! Allah’tan kokusuna bürünüp iman kuvvetine sarılın; dişinizi sıkıp 
direnin. Ancak bu şekilde başlarınızdaki kılıçları defeder. Zırhlarınızı giyinin hiçbir yeriniz 
açık kalmasın. Bilin ki Allah’ın yardımına mazharsınız. Resulullah’ın amcasının oğlu ile 
berabersiniz. Canla başla savaşmaktan hoşlanın; ölüme gülerek ve sevinerek koşun. Şu 
çoğunluğa saldırın; çünkü şeytan oradadır.  

 
2 Şibih, benzer demektir.  



Ey Müslümanlar! Bütün işler Allah’ın kitabında açıklanır. Kullar da kalplerinde 
gizledikleri şeylerden dolayı cezalandırılır. Hükmü duyduğunda tabi olan, olgunluğa 
çağrıldığında icabet eden, yol gösterilince uyarak yola giren kurtulur. Rabbinin emrini 
gözeten, ona karşı suç işlemekten korkan, Rabbine ihlâsını, samimiyetini ve salih amelini 
sunan kişiye Allah rahmet etsin. 

Allah’ın çizgisi üzerinde yürüyün. Hiç endişe etmeyin. Yıldız fallarından da sakının. 
Ey Allah’ın kulları! Allah’ın isim ve sıfatlarını iyice öğrenin. Yaptıklarınız tartılmadan 

kendiniz tartın. Amelleriniz sorguya çekilmeden kendinizi hesaba çekiniz. Boğazınız 
sıkılmadan nefes alın. Kendisine yardım etmeyene kimse yardımcı olamaz. Nefsini sakındırıp 
korkutmayan kimseye başkasının öğüdü ve korkutması fayda vermez.  

Dua: 
Allahım! Benden daha iyi bildiğin şeyler için beni bağışla!  
Allahım! Söz verip vefa göstermediğim ahitlerim için de beni bağışla!  
Allahım! Gözlerin insanı şaşırtan işâretlerinden, faydasız sözlerden, ağzımın ve 

kalbimin kötülüklerinden sana sığınıyorum ve beni bağışlamanı istiyorum… Amin!    
 
11. Hz. Ali’nin (ra) Rüyası: 
İbn-i Mülcem beni yaraladıktan sonra uyku bastırdı. Gözlerim kapandı. Resulullah’ı 

gördüm.  Dedim ki: “Ya Resulallah! Ümmetinden nice dertlere uğradım, nice düşmanlıklar 
gördüm. Bana “Beddua et onlara!” buyurdular. Ben de “Allah bana onlardan hayırlısını 
versin, onlara da benden daha kötüsünü musallat etsin!” dedim. 

 
12.  Allah’ın Sevdiği İnsan: 
Ey Allah’ın Kulları! İnsanlardan Allah’a en sevgili olanı, nefisine karşı Allah’ın 

kendisine yardım ettiği kimsedir. O kimse hüznü giymiş, korkuya bürünmüştür. Derken 
hidayet ışığı gönlünü aydınlatmış, bakıp görmüş, zikredip çoğalmıştır. Şehvet elbisesinden 
soyunmuş, tüm üzüntü ve kederlerden kurtulup tek bir üzüntüsüyle baş başa kalmıştır. 
Körlükten çıkmış, heva ve hevesinden ayrılmış, kötülük kapısına kilit vurmuş ve hidayet 
anahtarı olmuştur. 

Doğru yolu görmüş ve onu izlemiştir. İşaretlerin bilmiş ve darboğazı geçmiştir. O artık 
yakînî bir inanca sahip olarak gün ışığı gibi parlar olmuştur. Kendisine her başvurana cevap 
vermekte, kendisini şanı yüce olan Allah için işlerin en yücesine adamaktadır. Her şey aslına 
doğru seyreder gider. Söyler, anlatır, susar, kurtulur. İhlas ve samimiyetle Allah’a yönelir; 
Allah da o kuluna ihlasa muvaffak kılar, kurtuluş ve başarı verir. O Allah’ın dininin 
madenlerinden ve arzın direklerindendir. Adaleti kendisine farz kılmıştır. Adaletin ilk 
uygulaması kendisini heva ve heveslerinden uzaklaştırmasıdır. Hakkı tanır ve onunla amel 
eder. Hayırda erişemeyeceği sınır yoktur. Faydalı olup ta sarılmayacağı şey yoktur, nefsini 
kitabın emrine vermiştir. Ona yönelmiş ve onu önder edinmiştir. O yükünü nereye indirirse o 
da oraya iner. Konduğu yere konar. Her şeyiyle Kur’âna uyar.  

Bir başkası da var, ilim sahibi olmadığı halde kedisini âlim diye tanıtır. Cahillerden ve 
sapıklardan birkaç sapığı ve cehaleti almış, insanları aldatıp ağlarını germiş sahte sözler 
söylemektedir. Kitabı dilediği gibi anlamakta, hakkı hevasına uydurmaktadır. İnsanlara büyük 
tehlikeler için güvence vermektedir. Büyük suçları ve günahları küçük gösterir, şüpheli 
şeylerden sakındırıyorum derken şüphelerin içine atar. Bid’atlardan sakının der de yeni 
bid’atlar türetir. Sureti insan kalbi ise hayvan gibidir. Hidayet kapısını bilmez ki girsin, 
kötülük kapısını bilmez ki yüz çevirsin. Bu kişi dirilerin ölüsüdür.  

 
13. Zalim ve Cebbarların Sonu: 
Allah zamanın cebbar ve zalimlerine bir mühlet tanıyıp rahatlık ve bolluk vermeden 

helak etmemiştir. Ümmetlerden hiçbirinin bir kemiğini kırıp kaynaştırmadan, onlara darlık ve 



sıkıntı çektirmeden, belâya düşürmeden onarmamıştır. Bir hoşluğa ve esenliğe yöneldiğimiz 
ve sıkıntılı bir şeyle karşılaştığımız aman ibret almamız gerekir.  

Gönül sahibi herkes akıllı değildir. Her kulağı olan duymaz ve her bakan görmez.  
Ne kadar aciptir! Şu fırkalara şaşıyorum ki dinlerinde delil saydığı şeylerde 

ihtilaflıdırlar. Peygamberin yolunu takip ermezler. Gaybe inanmazlar. Ayıptan arınmazlar. 
Şüpheli şeyleri işlerler. Şehvetlerinin peşinde koşarlar. Maruf kendilerince iyi bildikleri 
şeylerdir. Münker de zanlarınca inkâr ettikleri şeylerdir. Kendilerine dayanır, kendilerine 
güvenirler. 

Allah zalime mühlet verse de sonunda cezalandıracaktır. Allah’a yemin olsun ki bu 
kavim bizi yenecektir. Bu onların sizden daha haklı olmalarından dolayı değil, sahiplerinin 
bâtılın emrine koşup uyduklarından, sizlerin de benim Hakka yönelik emrime itaat 
etmeyişinizdendir. 

Zannediyor musunuz ki bu dünya Ümeyye oğullarına karşılıksız verilmiştir. Hayır! O 
hayatın lezzetlerinden birisidir. Onu bir zaman için tadıyorlar, sonra hepsini kusacaklar. 

 
14. Allah’ı Nasıl Tanımalıyız? 
Bir adam “Yâ Emire’l-Mü’minîn! Gözlerimizle göreceğimiz gibi Rabbimizi bize anlat 

ki O’na karşı sevgimiz daha da artsın ve O’nu daha iyi tanıyalım” demesi üzerine Hz. Ali (ra) 
şöyle dedi: “Ey soruyu soran! Kur’an sana onun sıfatlarından neyi anlatıyorsa ona uy ki 
hidayet üzere olasın. Kur’anın hidayeti ile aydınlan. O’nun ilmini şanı yüce olan Allah’a 
bırak. Allah’ın sana yüklediği hak budur. İlimde derinleşerek rüsuh peyda edenler gizli 
manaları tefsir etmede bilgisizliklerini ve acizliklerini ikrar edenlerdir. İlimleriyle 
kavramadıkları şeylerdeki âcizliklerini ikrar etmelerinden dolayı Allah onları över. (Âl-i 
İmran, 3:7) Bununla yetin ve şanı yüce ve münezzeh olan Allah’ın azametini aklınla ölçmeye 
kalkışma, sonra helak olanlardan olursun. 

O Allah, kudretini sonunu bilmek için çırpınan vehimlerin erişemeyeceği, kudret 
âlemindeki gizliliklere dalmaya kalkışan vesveselerden arınmış düşüncelerin ulaşamayacağı, 
aşkla sıfatlarının keyfiyetini kuşatmaya çalışan gönüllerin erişemeyeceği, sıfatlarından zatını 
bilmeye özenip inceden inceye kavramaya çalışan akılların başarısız kalarak geri döneceği 
kâdir-i mutlaktır. O’nun zatının künhüne ulaşmak mümkün değildir. İzzetinin yüceliğini 
takdirden tüm akılları âcizdir.  

O Allah hiçbir örneğe bakmadan yaratandır. Kimsenin takdirini örnek almamıştır. 
Ondan önce hiçbir yaratıcı ve ma’bud yoktur. Hikmetin sayılabilen eserlerini saymakla bize 
kudretini gösterir. Aczimiz O’nun gücünü, noksanlığımız O’nun kemâlini bize gösterir. 
Eserlerinde hikmet delilleri apaçık görünür. O her yarattığını varlığına delil ve şahit kılmıştır. 
Yarattığı sussa da onun üzerindeki tedbir ve tasarrufu konuşur. Bunun için Allah’ın eserlerine 
ve bunlardaki tecellilerine bakarak Allah’ı tanımaya çalışınız. Allah’ın zatını düşünmeyiniz 
helak olursunuz. (Sonra Hz. Ali (ra) gökyüzünü, melekleri, yeryüzünü ve mahlûkatı ayrı ayrı 
nasıl hikmet ve tedbir ile yarattığını onlara anlattı.) 

Hz. Ali (ra) sonra şöyle dedi: “Kendi gibi bir yaratılmışı vasfetmekten âciz olan bir kul 
Rabbini nasıl vasfetsin?” 

Dua: 
Ey Allahım! Sen sayılabilecek tüm yüce sıfatların sahibisin. Ümit beslenenlerin en 

hayırlısı sensin. İsteneceklerin en hayırlısı da sensin. Allahım, bana öyle şeyler bağışladın ki, 
senden başkasına Hamd ve sena edemem. Onları hüsran ile korkuya düşme konusu yapamam. 
Dilimi yaratılmış kulları övmekten, yaratılmış kullara şükretmekten uzak tutarım. Allahım, 
her övenin övgüsünün karşılığı vardır. Ben de bunun için senin rahmet ve mağfiret 
hazinelerine ümit bağladım. 

Allahım! Bu yurt, sana senin olan tevhidi verenlerin bu övgü ve makamlara senden 
başkasını müstahak görmeyenlerin mekânıdır. Lütfundan başkasının zenginleştiremeyeceği 



şekilde sana muhtacım. Kereminden başkası beni bu fakirlikten kurtaramaz. Bize bu 
makamda rızanı ihsan eyle. Bizi Senden başkasına el açtırma. Senin her şeye gücün yeter. 
Amin!      

  
15. İlim Sahibinin Vasıfları: 
Âlim, kendi gücünün ulaşabileceği yeri 

bilendir. Kendi kudretini bilmemek kişiye bilgisizlik 
olarak yeter. Başına buyruk olan Allah’ın en 
hoşlanmadığı kişidir. O doğru yoldan sapar, delilsiz 
ve kılavuzsuz olarak gider. Dünya nimetini 
devşirmeye çağrılsa hemen koşar; ahiret ekinini 
biçmeye çağrıldığı zaman tembellik eder. 

Âhirzaman zikri yüklenip şerden uzak duran 
mü’minden başkasının kurtulmadığı bir zamandır. O 
mü’mini gören tanımaz, görmeyen de değerini 

bilmediği için sormaz. İşte onlar hidayet rehberleridir. Fazla söz söyleyerek kulların ayıplarını 
yaymazlar ve toplumda bozgunculuk yapmazlar. 

 
16. İmam/Lider Olana Gereken: 
İmama vacip olan ancak Rabbinin emirlerini bildirmek, çalışıp nasihat etmek, 

peygamberin sünnetini ihya etmek, müstahak olanlara hadleri uygulamak, pay sahiplerine 
hakkını ulaştırmak, hak sahibine hakkını vermektir. 

Ehl-i ilim hayatta iken ilim elde etmeye çalışın. Nefsinizin derdine düşmeden önce 
ehlinden ilim isteyin; onlara danışın. İnsanları kötülükten menedip kendiniz de kötülükten 
uzak durunuz. Sizler kötülük yapmamak şartıyla kötülükten nehyetmekle emrolundunuz. 

Sözlerin en güzeli olan Kur’âna uyun; onu öğrenin. Onda anlayışınızı derinleştirip 
kavrayışınızı genişletin. Onu en güzel okuyuşla okuyun. O öğütlerin en faydalısıdır. Bu 
Kur’an gönüllerin baharıdır. Onun göğüslere şifa olan nuru ile aydınlanın.  

İlmiyle amel etmeyen âlim, cehaletten uyanmayan, tereddüt içinde şaşırıp kalan cahile 
benzer. Allah katında en fazla kınanacak olan da odur. 

 
17. Dünyanın ve Ölümün Mahiyeti: 
“Ey Nâs! Dünyadan el çekmenizi tavsiye ederim. Orası göçülecek yerdir. 

Konaklanacak yer değildir. Hayrı az, şerri çoktur. Sizi çağırmasından önce ölümün çağrısına 
kulak verip dinleyin. Zahitler gülse bile gönülleri hüzün içinde olanlardır.  

Cezası olmayan hiçbir kötülük, mükâfatı olmayan hiçbir hayır ve iyilik yoktur. Ölümün 
ansızın gelip çatmasından korkun ve salih amel işlemeye gayret edin. Ölüm haristir ki ne 
oturan onun pençesinden kurtulabilir; ne de korkan ondan kurtulabilir. Ölümün en şereflisi 
öldürülmektir. Allah’a yemin ederim ki bana bin kılıç darbesi ile yaralanıp öldürülmek 
Allah’a itaatsiz olarak yatakta ölmekten daha şereflidir. Gerçek kurtuluş kendisini cesaretle 
derde ve belaya atan kimsenindir.” 

 
18. Kadınlar Hakkında: 
Cemel Savaşından sonra Hz. Ali (ra) şöyle konuştu: 
“Ey İnsanlar! Kadınlar iman, pay ve akıl bakımından noksandırlar. İman bakımından 

uzak olmaları hayızlı günlerinde namaz ve oruçtan uzak olmalarındandır. Akıllarının 
noksanlığı iki kadının şahitliğinin bir erkeğin şahitliğinin yerine geçmesindendir. Paylarının 
noksanlığı ise, mirastaki paylarının erkeğin yarısı olmasındandır.  



Kadınların şerrinden sakının. Onların en hayırlıları Hz. Aişe (ra) olduğu halde şu 
ümmete verdiği zarara bakın. Bu nedenle size derim ki, en hayırlılarından bile çekinin. 
Münkeri istemediklerine kani olduktan sonra marufta dahi onlara itaat etmeyin.”3 

 
19. Hakem Olayı Konusunda Hz. Ali’nin (ra) Görüşü: 
“Biz insanları değil, Kur’ânı hakem kabul ettik. Kur’an iki kapak arasında yazılmış dil 

ile konuşmayan bir kitaptır. Ona bir tercüman gerek. Onun tercümanı ise insandır. İnsanlar da 
kendi fikirlerini onunla dile getirmektedirler. Bu topluluk bizden Kur’ân-ı hakem tayin 
etmemizi istediğinde Allah Azze ve Cellenin kitabından yüz çevirenlerden olmadık. O Kur’an 
şöyle buyurur: “Bir konuda çekiştiğiniz zaman o işi Allah’a ve Resulüne havale edin!” (Nisa, 
4:59) Allah’a yönelmek Allah’ın kitabıyla hükmetmek, Resulüne yönelmek ise sünneti ile 
amel etmektir.  

Allah’ın kitabıyla doğrulukla hükmedilecekse biz buna diğer insanlardan daha layığız. 
Resulullah’ın sünneti ile hükmedilecekse biz buna insanların en ehil olanından daha yakınız. 
Ama “neden hakeme razı oldun ve mühlet verdin?” derseniz, câhil olan bunu öğrensin, alim 
olan da bununla bilgisini artırsın diye yaptım. Allah belli bir uzlaşma ile ümmetin arasını 
düzeltir, bunu da anlaşma sağlansın, ümmetin arası düzelsin, fitne ve azgınlığın kalkmasına 
vesile olsun istedim. 

Allah katında insanların en makbulü ve en faziletlisi, kazancı azalsa ve onu keder ve 
meşakkatlere atsa da hakka uyup amel eden ve hakkı her şeyden daha çok sevip ayakta tutan 
kişidir.” 

 
20. Haricilere Verdiği Öğüt: 
“Ey İnsanlar! Benim hata ettiğimi ve haktan ayrıldığımı kabul ettiniz; peki neden 

benim bu hareketim yüzünden tüm Ümmet-i Muhammedi sapık sayıyorsunuz? Suçlularla 
masunları birbirine karıştırıyorsunuz? Resulullah’ın (sav) evli olarak zina eden kimseyi 
recmettikten sonra üzerinde namaz kıldığını, mirasını da mirasçısına verdiğini biliyorsunuz. 
Kâtilin kısasını yapmış, malını da mirasçılarına dağıtmıştır. Zina eden bekâr erkeğe 100 celde 
vurdurmuş ama Fey’den düşen paylarını da vermiştir. Onlara Müslüman kadınları 
nikâhlamıştır. İsimlerini Müslümanlıktan çıkarmamıştır. 

İki sınıf helak olacaktır. Biri benim hakkımda sevgide aşırıya gidenler, ikincisi de bana 
aşırı düşmanlık besleyenlerdir. İnsanların en hayırlısı benim hakkımda orta yolu tutanlardır. 
Bu yolu tutarak çoğunluğun inancına sahip olun. Çünkü Allah’ın eli cemaatin eli üzerindedir. 
Ayrılıktan sakının. Çoğunluktan ayrılan sürüden ayrılan koyunun kurda yem olması gibi 
şeytana tabi olur. Uyanık olun, dinleyin ve itaat edin.” 

 
21. Ebu Zer (ra) Şam’daki Görevinden Alınınca: 
Hz. Ali (ra) Hz. Ebu Zer (ra) Muaviye (ra) ile geçinemeyerek Şam’daki görevinden 

alındığı zaman ona şöyle dedi: “Yâ Ebâ Zer! Sen Allah için öfkelendin. Senin için Allah’ın 
lütfunu umarım. Bu kavim de dünyaları için senden korktular, sen de dinin için onlardan 
sakındın. Onların dünyalarını kabul etseydin seni severlerdi. Sana ancak Hak arkadaş olur, 
senden ancak bâtıl kaçar.”  

 
22. Gayb İlmi Nedir? 
“Sende Gayb İlmi Var” diyen birine şöyle dedi: “Ey Kelbli! Benim anlattıklarım gayb 

ilmi değildir. Bu ancak ilim sahibi birisinden öğrenilen ilimdir. Gayb ilmi kıyamet ilmidir. 
Bunlar da Lokman Suresinde saydığı şeylerdir. “Muhakkak ki kıaymet saati Allah katıdadır. 

 
3 Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Kadınların hayırlısı erkeğine itaatkar olandır” (Nisa, 4:34) buyurur.  



Yağmuru o indirir ve rahimlerde olacağı ancak o bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını ve 
nerede öleceğini bilemez.” (Lokman, 31:34)  

Bundan dolayı rahimlerde kız mı erkek mi, çirkin mi, güzel mi, said mi, şaki mi, 
cehennemde bir odun mu, yoksa cennette peygambere arkadaş mı olacağını Allah’tan başkası 
bilemez. İşte bu Allah’tan başkasının bilemeyeceği gayb ilmidir. Bundan başka bir ilim daha 
vardır ki Allah onu nebisine öğretmiş, o da bana öğretmiştir. Kalbim iyice idrak etsin ve aklım 
iyice kavrasın diye bana dua etmiştir. 

 
23. Suç ve Ceza: 
Ey Allah’ın kulu! Hiç kimseyi suçuyla ayıplamakta acele etme; belki suçu bağışlanır. 

Küçük bir suç işledim diye kendini güvende sayma; belki bu sebeple azaba uğrarsın. 
Ey İnsanlar! Kim bir kardeşinin yolunun doğruluğunu, dininin sağlamlığını biliyor, 

onu öyle tanıyorsa hakkında başkalarının sözlerini asla dinlememelidir. Ok atan hedefi 
şaşırdığı gibi söz de bazen hatalı olur. Seni yanlışa ve bâtıla iter. Allah ise işiten ve görendir.  

Hak ile bâtıl arasında ancak dört parmak mesafe vardır. “Batıl duydum dediğin, hak ise 
gördüm dediğindir. Yol programı apaçık bir yoldur. Salih amel imâna, iman da salih amellere 
delâlet eder. İlim imanla yaşatılır. İlimle ölümden korkulur. Kıyametle cennete yaklaşılır. 
Cehennem azgınlara yaklaştırılır. Kıyamette halk için dur-durak yoktur, telaş içinde 
varacakları noktaya doğru koşuşturulurlar. 

 
24. Bid’alardan Sakınmak: 
“Ey İnsanlar! Sizler bu dünyada ok atılacak hedeflersiniz. Her yudum suda boğulma ve 

her lokmada ölme tehlikesi vardır. Bir nimete ancak bir başkasından ayrılarak nail 
olabilirsiniz. Bir gün yaşamak ancak ömrünüzden bir gün eksilmeyle mümkün olur. 

Şunu bilin ki bir sünnet terk edilmeden bir bid’at yapılamaz. İşlerin en şerlisi 
bid’atlardır. Bid’atlardan sakının ve sünnetin size gösterdiği apaçık hidayet yoluna yönelin.” 

** 
Her dış görünüşün bir içyüzü olduğunu bil. Dışı temiz olanın içi de temizdir. Dışı pis 

olanın içi de pistir. Sadık elçi der ki: Allah bir kulunu sever, amelini sevdirmez, amelini sever, 
vücudunu sevdirmez.” 

Her amelin bir ağacı vardır. Hiçbiri susuz yaşayamaz. Sular ise muhteliftir. Bitki temiz 
su ile sulanırsa fidanları iyi, meyveleri hoş olur. Pis su ile sulanırsa fidanları kötü, meyveleri 
de acı olur. 

 
25. Kur’anla Marufu Emretmek: 
Bu Kur’andır. Onu konuşturmaya ve anlamaya çalışın. Allah hiç kimseye Kur’ânın 

misli gibi bir şeyle öğüt vermemiştir. Çünkü o “Allah’ın ipidir.” Emin olmanın sebebidir. 
Gönüllerin bahası, bilginin kaynağıdır. Resulullah (sav) “Ey Âdemoğlu! Hayırla amel et, şerri 
terk et; o zaman Allah’a yaklaşan cömert ve mutlu kişi sen olursun” buyurmuşlardır. 

Marufu emredip, münkerden nehyetmek Allah’ın huylarından iki huydur. Bunlar ne 
kimseyi eceline yaklaştırır ve ne de rızkını azaltır. Tutunacak sağlam bir ip, aydınlatıcı nur 
olan, susamışların susuzluğunu gideren şifalı bir kaynak olan Allah’ın kitabına sarılın. O 
yaşayanı temizler, ona sarılıp tutulanı korur ve kurtarır. Eğilmediği için düzeltilmesi 
gerekmez. Çok okunmaktan ve çok dinlenmekten yıpranmaz. Onunla konuşan doğru konuşur. 
Onunla amel eden kazanır. 

 
26. Fitneye Düşenler: 
Mü’minlerden birisi “Ey mü’minlerin emiri! Fitnelerden haber ver. Bu konuyu 

peygamberimize sordun mu?” diye sordu.  



Hz. Ali (ra) cevap verdi: “Ben Resulullah’tan ‘Elif, Lâm, Mîm… İnsanlar inandık 
demekle sınanmadan, imtihana tabi tutulmadan kurtulacaklarını mı zannediyorlar?’ (Ankebut, 
29:1-2) ayeti inince ‘Bu fitne nedir, yâ Resulallah!’ diye sordum.  

Resulullah (sav) “Yâ Ali! Ümmetim benden sonra fitneye düşecektir. Bu kavim malları 
ile sınanacak, dinleri ile rablerine minnet etmeye kalkışacaklar, rahmetini dileyecek, 
azabından emin olacaklardır. Haramı yalancı dileklerle helal sayacaklar, içkiye başka 
isimlerle helal diyecek, rüşvete hediye, faizde alış-veriş namını verecektir” buyurdu. 

“Ey Allah’ın Resulü! Bu durumda onları hangi konağa indireyim? Dinden dönmüş mü 
sayayım, fitneye düşmüş mü sayayım?” dedim. 

Peygamberimiz (sav) “Fitneye düşmüş olarak kabul et” buyurdular.  
 
27. Hz. Ali’nin Hutbesi:  
Ey İnsanlar! Zaman akıp gidiyor. Zamanın 

zorlukları hep birbirini kovalar. Hayırda 
yarışanların durağı cennet, aşırı gidenlerin durağı 
ise cehennemdir. 

İbadallah! Takva, sapsağlam bir kaledir. 
Sapıklık ise zelil ve berbat bir kaledir. Tükenecek 
günlerde tükenmeyecek günler için azık 
hazırlayın. Zira salih amellerle emr olundunuz. 
Ahiret için yaratılan dünyayı neylesin. Elinden 
alınacak azıcık malı ne yapsın? 

İbadullah! Amellerin hesabının sorulacağı, 
yerin yerinden oynayacağı, çocukların dehşetten 
ihtiyarlayacağı günden sakının. 

Ey Allah’ın kulları! İçinizde sizi gözleyen gözcüler vardır. Azalarınızın gözleri, 
yazıcıların yaptıklarınızı yazıp tespit etmesini unutmayın! 

Yarın bu günden daha yakındır. Bu gün içindekilerle gider, yarın hemen onun peşinden 
gelir. Sanki her biriniz kabrine, kabir çukuruna varmış gibisiniz. Âh, o yalnızlık evine… Vâh, 
o yalnızlık yuvasına. İbretlerden öğüt alın. Değişikliklerden ibret alın, uyarıcılardan da 
faydalanın.  

  
28. Hamd Duası: 
Allahım! Aldığın ve verdiğin şeylere hamdolsun! Verdiğin nimetlere ve imtihanlara 

hamd olsun. Seni en güzel şekilde râzı edecek, sana en sevimli gelecek, senin katında en 
makbul olacak bir hamdle sana hamd ederim. Yarattığın şeyleri dolduracak, istediğin şeylere 
ulaşacak bir hamd. Senden saklanmayacak, senden başkasına hasredilmeyecek bir hamdle 
hamd ediyorum. Sayısı kesilmeyecek, uzunluğu bitmeyecek bir hamdle hamd ederim. 

Çünkü biz senin azametinin künhünü bilemeyiz. Ancak biz senin Hayy-u Kayyum 
olduğunu, uyku ve yorgunluğun seni tutmadığını biliyoruz. Senin yaptığını öğrenmek için 
bakışlarını yönelten, fikrini çalıştıran bir kimsenin gözleri yorulur, aklı karışır, şuuru bulanır, 
fikri hayrete düşer kalır. 

 
29. Allah Korkusu: 
Allah’a ümitten başka her ümit kişiyi aldatır. Allah’tan başkasına olan her korku basit 

ve geçicidir. Hayret ki hayret! Kişi Allah’tan korkmaz da basit bir kulundan korkar. Kullardan 
peşin, rabbinden veresiye korkar. Kim dünyayı gözünde büyütür ve kalbinde yerini artırırsa 
dünyayı Allah’a tercih etmiş olur. Bu durumda o kişi dünyanın kulu olur ve dünyaya dalar 
gider.  



Allah’ın resulü sana örnek olarak yeter. Hz. Musa da, Hz. İsa da, Hz. Davud da dünyaya 
önem vermiyor, arpa ekmeği yiyordu. Onların bineği ayakları, hizmetçileri elleriydi… Allah 
katında kulların en değerlisi nebisine uyup yolunu izleyen kimsedir. 

 
 
 
30. Çalışmanın Fazileti: 
Sabah olduğu zaman halk gece yol alanları över… Biliniz ki çalışmak insanı yüceltir. 

Çalışanın tövbesi kabul edilir ve çalışanın duası işitilir. İnsan tembel olması için değil, 
çalışmak için yaratılmıştır. Öyle ise doğumunuzdan ölümünüze kadar çalışın. Her fazilet 
çalışmakla elde edilir. Dünya çalışmakla, ahiret çalışmakla kazanılır. 

Zahitler dünyada dünya ehlinden olmakla beraber onlardan değillerdir. Sanki dünyada 
olmakla beraber dünyadan değillerdir.  

 
31. Gönüllülerle Çalışmak: 
Gelmek istemeyenlere aldırma, gelenlerle harekete geç. Çünkü isteksizlerin gelmeleri 

gelmemelerinden daha hayırlıdır, oturmaları da kalkmalarından daha hayırlıdır. 
Küçüğünüz büyüğünüze uysun, büyüğünüz de küçüğünü bağışlasın. Allah’ı 

düşünmeyen, dinde kavrayış sahibi olmayan, cahiliye zalimleri gibi olmayın! 
 

32. Hakka Yardımcı Olmak: 
Ey İnsanlar! Hakka yardımda ayrılığa 

düşmeseydiniz bâtılı gidermede gevşek 
davranmasaydınız, sizin emsaliniz olmayanlar sizi 
yenmeye azmetmezler, kendilerinden kuvvetli 
olduğunuz kişiler güç kazanamazlardı. 

Allah hayrı ve şerri açıklayan, doğru yolu 
gösteren kitabı inzal buyurdu. Hayır yolunu tutup 
kurtulun, şer çetesinden yüz çevirip âdil olun. Allah’ın 
farzlarına dikkat edin. Onları edâ edin ki Allah sizi 
cennete yöneltsin. Allah bazı şeyleri yasaklamış ve 
haram kılmıştır. Siz bunları bilmez değilsiniz. Bazı 

şeyleri de helal kılmıştır. Haramı terk edip helal olanı yapın ki ayıplanmayasınız. Allah 
Müslümanın hürmetini bütün haramlardan üstün tuttu. Müslümanların haklarını ihlas ve tevhit 
ile güçlendirdi.  

Müslüman haklı olması müstesna, Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu 
kimsedir. Gerekmedikçe ve suçu sabit olmadıkça Müslümana eziyet etmek helal olmaz; 
haramdır. 

Hepiniz gelmesi muhakkak olan ölümden sakının ve ölüme hazırlanın. Kullar ve 
beldeleri hakkında Allah’tan korkun. Çünkü bizler yerlerden ve hayvanlardan bile 
sorumluyuz. Allah’a itaat edin, isyandan sakının! Hayrı gördüğünüzde alın, şerri gördüğünüz 
zaman terk edin. 

İyi amel işlemeye koşun; sonra onu yarım bırakmadan sonuca erdirin. Hedefe dikkat 
edip doğru yoldan sapmayın. Sonra da bunda sebat edip direnin. Allah’tan çokça sakının. 
Sizin için bir son vardır. Sonunuza yönelin.   

 
33. Hz. Osman’ın (ra) Katilleri: 
Hz. Ali’ye (ra) halife olarak biat edildikten sonra kendisine “Osman’ın katilleri neden 

yakalanıp cezalandırılmıyor?” diyenlere şöyle dedi:  



Kardeşler! Bildiklerinizden habersiz değilim. Fakat benim ne kuvvetim var ki! Bu suçu 
işleyen toplum son derece güçlü; bize hükmediyorlar ve biz onlara hükmedemiyoruz. İşte bu 
toplum coştu. Köleleriniz de onlarla beraber coştu ve onlar aranıza karıştı. Sizler dilediğinizi 
yapma gücünüzü kendinizde görüyor muşunuz?  

Bu iş câhiliye işlerindendir. Bu toplumun yardımcıları ve erzakları vardır. İnsanlar bu iş 
için harekete geçirildiğinde ayrılığa düşüyorlar. Bir bölük sizin görmediğinizi görüyor, 
diğerleri ne onu ne de diğerini görüyor farklı şeyler söylüyorlar. Bu nedenle insanlar 
kendilerine gelinceye, gönüller yatışıncaya, haklar kolaylıkla alınıncaya kadar sabredin. Bana 
uyun ve size ne getireceğime bakın. Kuvveti zayıflatacak, kudreti giderecek, gevşekliğe sebep 
olacak, mihnete ve zillete düşürecek işlere kalkışmayın. 

Şunun bilin ki, yakında bu işi düşünerek rayına oturtacağım. Eğer başka çare 
bulamazsam, son çare olarak yarayı dağlayacağım. 

 
34. Zulmün Çeşitleri: 
Üç türlü zulüm vardır: Birincisi, bağışlanmaya zulüm. Bu Allah’a şirk koşmaktır. Yüce 

Allah “Şirk en büyük zulümdür” (Lokman, 31:13) buyurmuştur. İkincisi, bağışlanan ve 
cezalandırılmayan zulümdür. Bu kulun kendi nefsine zulmetmesi ve günaha girmesidir. 
Üçüncüsü, terk edilmeyen ve cezalandırılan zulümdür. Bu kulların birbirine zulmetmesidir. 
Bu kul hakkına girdiği için mutlaka cezalandırılır. 

Ey İnsanlar! Allah’ın dininde renkten renge girip kaypaklık etmeyin.  
 
35. Tevhidin İncelikleri: 
İnsanlar Allah’ın yarattığı şu küçük yaratıklara bakmıyorlar mı? Nasıl da mükemmel 

yaratılmışlar? Allah’ın varlığını, büyüklüğünü ve nimetlerini anlamanız için bitkilere, 
insanların emrine verilen havanlara ve yarattığı mükemmel varlıklara bakın. Onlar üzerinde 
tefekkür edin.  

İnsanlar Allah’ın yüce kudretini ve sayısız nimetlerini düşünmüş olsalardı İslam yoluna 
girer ve cehennemin yakıcı azabından kesinlikle çekinir ve kurtulurlardı. Ama ne var ki 
gönüller yıkık ve kalpler hastadır. 

Kalpteki sebat ve istikrar imandandır. Bizim işimiz zordur; ancak Allah’ın kalbini iman 
ile doldurduğu mü’min kul bizim işimizi yüklenir. Sözlerimizi ancak o emin gönüller kabul 
eder ve metin akıllarda yerleşir. 

Ey İnsanlar! Beni yitirmeden soracağınız sorun. Çünkü bu göğün yollarını yerin 
yollarından iyi bilirim. Yuları kopup sahibinden kaçan deveye benzeyen oyunları, akılları 
yitiren fitnenin nereye gideceğini adımını atmadan görürüm. 

 
36. Allah’ı Görmek:  
Za’leb el-Yemâni Hz. Ali’ye (ra) sordu: “Yâ Emire’l-

Mü’minîn! Rabbini hiç gördün mü?” dedi. Hz. Ali (ra) 
“Görmediğime mi ibadet edeyim?” diye cevap verdi. Za’leb 
tekrar sordu: “Peki, O’nu nasıl görüyorsun?” dedi.  

Hz. Ali (ra) cevap verdi: “Bakışlar onu idrak edemezler; 
ancak kalpler onu iman gözü ile görür. O her şeye yakın olduğu 
halde birleşik değildir. Her şey ondan uzak olduğu halde O her 
şeye yakındır. O konuşandır fakat düşünerek değil… O 
çalışmaksızın irade edendir. Eşyayı aletsiz yapıp yaratandır. O 
Lâtiftir, gizlilikle vasıflandırılamaz. İri olarak 
vasıflandırılmadığı halde büyüktür. O Basîr’dir, hislerle vasıflandırılamaz. O Rahîmdir, gönül 
yumuşaklığı ile nitelenemez. Başlar onun korkusuyla boyun eğmiştir, gönüller titrer durur.” 

 



37. Muttakilerin Vasıfları: 
Ey İnsanlar! “Muttakiler fazilet sahibidirler. Konuşunca Hakkı söylerler. Giyimlerinde 

iktisatlıdırlar. Yürüyüşleri tevazu iledir. Gözlerini haramdan sakınırlar. Kulaklarını faydalı 
ilme verirler. Başkalarına rahat içinde olmak nasıl huzur veriyorsa, onlar da bela içinde 
olmaktan huzur duyarlar. Kalpleri mahzundur. Kötülüklerinden herkes emindir. Bedenleri 
tertemiz, ihtiyaçları az, kendileri iffetlidirler. Dünya onları ister; ama onlar dünyayı 
istemezler. 

Geceleri ayakları üzerinde saf tutup ibadet ederler. Kur’an ayetlerinin manalarını 
düşünerek yavaş yavaş, tertil üzere okurlar. Onunla hüzne dalar, dertlerinin çaresini onunla 
bulurlar. Sevapla ilgili ayetler okununca o sevabı umar ve yapmaya azmederler. Korkutucu 
bir ayet gelince kalplerini ve kulaklarını ona verir, yasaklardan kaçmaya azmederler. 

Akıllarında hep yaşadıkları anın hakkını verme kaygısı vardır. Az ibadete razı olmazlar; 
fazlasını da çok görmezler. Kendilerini itham ederler ve amellerinden korkarlar. Bir kimse 
içlerinden birini överse o övülmekten korkar ve ‘Kendimi başkalarından daha iyi bilirim. 
Rabbim ise beni benden daha iyi bilir’ derler. “Allahım söylediğim sözlerden beni sorumlu 
tutma, beni zannettiklerinden daha üstün kıl, onların bilmedikleri suçlarımı da bağışla” diye 
dua ederler. 

Onlardan birinin alameti, senin onu dinde kuvvetli ve yumuşak, kullukta ihtiyatlı ve 
kararlı, imanda şeksiz şüphesiz, ilimde hırslı, bilgide anlayışlı, zenginlikte kanaatkâr, ibadette 
huşu içinde, fakirliği giyinmiş, zorlukta sabırlı, rızkın helalini isteyen, hidayette aktif, 
tamahdan kurtulmuş, salih amel işlediği halde korku içinde yaşar. Gündüzü şükürle, geceyi 
zikirle geçirir. Korkuyla geceler, neşeyle sabahlar ve gaflete düşmekten korkar.” 

Ey İnsanlar! Müntesipleri azdır diye hidayet yolunda yalnızlık duygusuna 
kapılmayınız. Zira insanlar doyumu kısa açlığı uzun olan bir sofrada toplanmışlardır.  

Ey İnsanlar! Kim dosdoğru yolda ilerlerse suya kavuşur, kim de muhalefet ederse 
çölde kaybolur gider.”  

 
38. Münafıkların Vasıfları: 
“Ya Abdallah! Ey Allah’ın kulları! Size 

Allah’tan korkup sakınmanızı ve münafıklardan 
çekinmenizi tavsiye ederim. Onlar sizi 
saptırmaya çalışan, günah işleyip insanı günaha 
sevk eden, renkten renge giren, her türlü 
entrikayı çeviren, her fırsatta imanın bir direğini 
yıkmayı kasteden, her gözetleme yerinde sizi 
gözetleyen sapık kimselerdir.  

O münafıkların dışarı temiz, kalpleri ise 
hastalık doludur. Sinsi sinsi yürür, görünmeden 

takip ederler. Kendileri her derde deva, sözleri her şeye şifa gibi görünür. Ama yaptıkları işler 
hekimleri bile dermansız dertlere uğratır. Ümit edenin arzusunun kırılmasını, belâya düşenin 
beter olmasını isterler, ferahlıkta olanı çekemezler. 

Onlar her yere serilip bekleyen, her kalbe tesir eden, her musibete katkıda bulunan, 
gözyaşı akıttıracak kimselerdir. Çıkar için över ve karşılık beklerler. İsteklerinde ısrar ederler. 
Kınadıkları kimselerin sırrını yayar, hükmettikleri zaman haddi aşıp aşırıya giderler. Onlar her 
hakka karşı bâtıl, her doğruya karşı eğri, her canlıya karşı bir kâtil, her kapıya bir anahtar, her 
geceye karşı bir lamba hazırlamışlardır.  

Onların söyledikleri her şeye benzediği için, doğruya da çekilir, eğriye de… 
Anlattıklarında hakkı bâtıl, bâtılı hak gösterirler. Sonra onları saptırıp helâke sürüklerler.  

İşte onlar “Hizbu’ş-şeytan”dırlar (Mücadele, 58:19) ve en çok hüsrana uğrayacak 
olanlar da onlardır.  



 
39. Allah Aşkıyla Yaşayanlar: 
“Yüce Allah buyurdu: “Orada akşam-sabah Allah’ı zikreden, tesbih eden bir takım 

insanlar vardır. Onları ne ticaret ne de alış-veriş Allah’ı zikretmekten alıkoymaz.” (Nur, 
24:36-37)  

  “Ey Nâs! Zayıf gözler Allah’ın zikriyle görmeye başlamış, ağır duyan kulaklar onunla 
iyi duymuş, itaatsizlikten sonra onunla itaat etmeye başlamıştır. Tarihin tüm dönemlerinde 
Allah’ın fikirlerine ve akıllarına hitap ettiği sırf Allah rızası için yaşayan kullar daima 
olagelmiştir. Bunların gözleri, kulakları ve kalpleri imanın nuru ile nurlanmıştır. Günlerini 
zikirle geçirirler. Allah’tan korkarlar, çöllerde O’nun yolunun işaretleri ile hareket ederler. 
İyiyi emredip kurtuluşu müjdelerler. Sağa-sola zikzak çizenlerin durumlarını kınayarak onları 
helak olmaktan sakındırırlar. 

Böylece onlar karalıkları aydınlatan lambalar ve şüpheleri gideren kılavuzlar 
olmuşlardır. Dünyada zikirle şereflenenleri ne ticaret ve ne de alış-veriş bundan alıkoyamaz. 
Onlar gafillerin kulaklarına Allah’ın haramlarından kaçınmayı fısıldamışlardır. Adaletle 
emredince önce kendileri sarılmışlar, nehyettikleri zaman önce kendileri sakınmışlardır. Onlar 
geniş toprakları daraltmayan, isteyenleri boş çevirmeyen kimseleri isterler.  

Ey İnsan! Sen kendini hesaba çek; çünkü başkalarının hesabı senden sorulmayacaktır. 
 
40. İnsanı Aldatan Nedir?  
Kur’ân-ı Kerimde Yüce Allah’ın “Ey insan! Seni Rabbine karşı aldatan nedir?” 

(İnfitar, 82:6) ayeti okununca Hz. Ali (ra) ayağa kalktı ve şöyle dedi:  
“Sorumluluk sahibinin en batıl delili, kendine mazeret bulanın en korkunç mazereti 

kendi cahilliğinden hoşnut olmasıdır.  
Ey insan! Seni günaha karşı cesaretlendiren nedir? Rabbine karşı aldanıp kendini 

mahvetmene sebep olan nedir? Kendi derdine ne kadar sabırlısın? Başına gelen bela ile 
kendine nasıl kıyıyorsun? Hayret! 

Şahsın her şeyden daha önemli olduğu halde kendine ağlamak neden zor geliyor? 
Dünya seni aldatmadı. Sen dünya ile kendini aldattın. Sana ibret ve nasihat verecek nice 

olaya ilgi duymaz, hiçe sayarsın! Nice doğru haber gelir de inanmazsın!” 
   
 
 

 
 


